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1. Японы аж үйлдвэрийн салбарын бодлого ба хөгжил (1)

Японы мотоциклийн үйлдвэрлэл ба эдийн засаг
(сая)

8
7
6
5
4
3
2
1

Дотоод үйлдвэрлэл
Бүтээн
босголтын үе

100 1945

Энгийн өсөлт

Эрчимтэй өсөлт

Эдийн засгийн
хөөсрөлийн
задрал (1991)

Худалдааны
либерализаци
(1964-)
Худалдааны
саад (1980〜)

Солонгосын дайн
(1950-53)

Шатахууны хямрал
(1973, 79)

1955

1965

1975

Плазагийн
гэрээ (1985)

1985

Азийн санхүүгийн
хямрал (1997)

1995

Үйлдвэрлэгчийн тоо
0
Source: Fukui 1999
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1. Японы аж үйлдвэрийн салбарын бодлого ба хөгжил (2)
Аж ахуйн нэгжийн түвшинд гарсан
өөрчлөлт

Үйлдвэрлэгчдийн дундаж

1948-53

1954-58

1959-64

Үйлдвэрлэл

3,756

11,601

144,429

Моторын чадал *

0.15

0.24

0.32

* Моторын чадал = Морины хүч / Моторын багтаамж, цилиндрийн тоо
Эх сурвалж : Сонобе & Оцука (2004)

Гол үзүүлэлт:
• Технологийн шинэчлэл → Чанар
• Хүчин чадлыг сайжруулах
→ Зардал
• Нийлүүлэлтийн хэлхээг хөгжүүлэх→ Хүргэлт
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1. Японы аж үйлдвэрийн салбарын бодлого ба хөгжил (3)

Аж үйлдвэр хөгжүүлэх бодлого
Зэвсгийн
үйлдвэрийн
тоног
төхөөрөмжийг
худалдах

Машины Үйлдвэр Хөгжүүлэх Хууль (1956-71)

Аж үйлдвэрийг
Дэмжих Хууль (1952)
-Татварын хөнгөлөлт
(тоног
төхөөрөмжийн
зардал багасах гэх
мэт

(Цахилгаан Барааны Үйлдвэр Хөгжүүлэх Хууль 1957)
Тодорхой эд анги үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг шинэчлэхэд

-

хөнгөлөлттэй зээл олгох

ЖДҮ-г нийлүүлэлтийн
сүлжээнд татан
оруулах

Аж үйлдвэр хөгжүүлэх тусгай хууль (1963)
- Аж үйлдвэрийн салбарыг шинэчлэхийн тулд зарим аж
ахуйн нэгжийг нэгтгэх (автомашин, хими, гангийн
үйлдвэр зэрэг)

Бүтээн босголтын үе

Эрчимтэй өсөлт

Энгийн өсөлт

Үйлдвэрлэлийг
дэмжих
(1947-48)

1945

1955

Аж үйлдвэрийн тодорхой
салбарыг хөгжүүлэх бодлого
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1965
1975
Аж үйлдвэрийн бүсийг
өргөтгөх
Аж үйлдвэрийн салбарыг
бүхэлд нь хамарсан бодлого

1985

1995

Эрчим хүч хэмнэх
Дүрэм журмыг багасгах

5
5

1. Японы аж үйлдвэрийн салбарын бодлого ба хөгжил (4)

ЖДҮ-ийн Хөгжлийн Бодлого
Энгийн өсөлт

Эрчимтэй өсөлт

Бүтээн босголтын үе

ЖДҮ-ийн нийгэмд эзлэх байр суурь сул
ЖДҮ-ийн хууль
ЖДҮ-ийн Агентлаг
(1963)
(1948)
-Тоног төхөөрөмж шинэчлэхэд
авах зээлийн хүү бага
-Элэгдэл хурдассан
-Үйлдвэрүүдийг хамтрал
болгон өөрчлөх үйл явц гм.

ЖДҮ хөгжлийн хөдөлгөгч хүч
ЖДҮ-ийн хуульд нэмэлт
оруулав (1999)
Бүс нутгийн нөөц бололцоог
ашиглаж эхэлсэн(2007)
Шинэ бизнесийг хөгжүүлэх (1998)
Кластерыг дэмжих (1983)

ЖДҮ-ийн шинэчлэлийг дэмжих (1963)

Хөрөнгө оруулалтын корпораци.(1963)
Зээлийн батлан даалт (1953)

Жижиг бизнесийн зээл
(1973)
ЖДҮ Менежментийн Хүрээлэн (1980)

Санхүүгийн корпорациуд
(1949, 53)

Оношлох систем (1948)

Туслан гүйцэтгэгчийн гэрээг
хамгаалах(1956)
(1970)

1945
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1955

1965

1975

Хамтын даатгал (1977)

1985

1995

2005
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1. Японы аж үйлдвэрийн салбарын бодлого ба хөгжил (5)
Үргэлж төр засгийн зөв байдаггүй ,,,

Автомашины Салбарын Хөгжлийн Төлөвлөгөө (АТСХТ, 1948)
Санхүүгийн жил

Үйлдвэрлэлийн Төлөвлөгөө

Биелэлт

1949
1950
1951
1952
1953

12,000
12,000
13,000
15,000
18,000

7,371
9,755
30,806
95,290
185,729
Source: Fukui 1999

Нөлөөлсөн хүчин зүйлс
• Салбараар хөгжүүлэх бодлогын учир дутагдалтай байдал
• Техникийн хүчин чадал сайтай компаниудын үйл ажиллагааг дэмжих
бодлого ба бизнесийн ур чадварыг сайжруулах дэмжлэг
• Аж ахуйн нэгжийн түвшний мэдээллийг хөгжлийн тулгуур болгосон
(нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ, бөөний үйлдвэрлэл, экспорт)
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2. Азийн улс орнууд дахь аж үйлдвэрийн салбарын хөгжил (1)

Хээрийн галууны нислэгийн хэв маяг (Aкамасу 1962)
Дотоодын Цахилгаан Бараа
Экспорт/Импорт, Нийт экспорт %

2.5

2

1.5

1

0.5

Japan
Korea, Republic of
Hong Kong

0

‐0.5

Thailand
China

‐1

‐1.5

‐2
Эх сурвалж : Сонобе, Фунабаши & Оцука (2011)
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2. Азийн улс орнууд дахь аж үйлдвэрийн салбарын хөгжил (2)

Жишээ

2

1.5

1

0.5

0

Плазагийн гэрээ
→ Иенийн үнэ цэнийг өсгөх
→ Экспортын бүтээгдхүүний
үнийн өсөлт
→ Тоног төхөөрөмж
үйлдвэрлэгчдийн шууд
хөрөнгө оруулалт
→ Нийлүүлэгчдийн шууд
хөрөнгө оруулалт

2

‐0.5

‐1

‐1.5
Эх сурвалж: Worldtravels.com

Чухал хүчин зүйлс

10/30/2015

Laem Chabang-ийн эргийн
бүсийг хөгжүүлэх

1

-Үйлдвэрийн хөрөнгө
-Боомт, Хурдны зам, Төмөр
зам

3
Азийн санхүүгийн хямрал
→ Орон нутгийн зах зээл
хумигдсан
→ Экспортын зах зээл рүү
шилжих

‐2
• FDI
→ Охин компани болгох замаар орон нутаг дахь
нийлүүлэгчдийг бий болгох → Орон нутагт эцсийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
Шат бүрт бодлогоор дэмжих хэрэгтэй
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3. Монгол улсын Аж үйлдвэрийн салбарын хөгжил
Экспортыг
дэмжих

Үндэстэн дамнасан
корпорациудын өртгийн
сүлжээ

Интернэт
худалдаа

Аутсорсинг

Хөгжлийн
зураглалыг та
хэрхэн гаргах вэ?

Бүтээгдхүүний
инноваци шинэчлэл

ЖДҮ-г дэмжих бодлого
(2014-2016)

Кластеринг

Судалгааны
байгууллагатай
хамтран ажиллах

Лизинг
ЖДҮ‐г
дэмжих сан
Зээл

ЖДҮ‐ийн
чадавхийг
дээшүүлэх

Оюуны
өмчийн эрх

Зөвлөх
үйлчилгээ

Бүртгэлийн
урамшуулал

Старт‐ап
Инкубатор

Мэдээллийн сан
Зээлийн Батлан
Даалтын Сан
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Хүний
нөөцийн
сургалт

ААН‐н Сургалт

Үе дамжсан
үйлдвэрлэгч
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МАШ НУУЦ 2013 ОН

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
Бодлогын шинжтэй мэдээлэл зөвхөн илтгэгчийн үзэл бодлыг тусгасан бөгөөд
ЖАЙКА-гийн байр суурийг илтгэхгүй болохыг анхаарна уу.
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